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Cities Scale Up Resilience 
 

 
Participantes na 'Treinamento de Formadores para Fazer Cidades Resilientes: Desenvolvimento e Implementação de Seminário de Planos de 
Ação de Redução de Riscos de Desastres (foto: UNISDR) 
  

Por Andy McElroy  
 
INCHEON, 23 de janeiro de 2018 - Vinte cidades com uma população combinada de 
mais de 50 milhões de pessoas hoje começaram a compartilhar experiências sobre 
como salvar vidas e proteger os meios de subsistência diante da crescente catástrofe e 
risco climático.  
 
Os vários altos funcionários do governo local identificaram a necessidade crítica de 
vontade política, apoiada pelo planejamento e pelo uso cuidadoso dos recursos como 
base para o desenvolvimento urbano resiliente.  
 
Os municípios - com populações que variam de 70.000 a 10 milhões - estão 
convocando um treinamento de quatro dias para aprimorar e ampliar a 
implementação de seus respectivos planos de ação de redução de risco de desastre.  
 
Ministro Conselheiro da delegação da União Europeia na República da Coréia, Dr. 



Joelle Hivonnet, que abriu o evento, disse: "Ninguém é imune a desastres; eles estão 
causando um custo crescente em termos humanos e financeiros ". O  
 
Dr. Hivonnet relatou como, desde 2005, os desastres na UE custam o equivalente ao 
PIB anual da Hungria.  
 
O Sr. Ricardo Mena, Chefe de Suporte e Monitoramento da Implementação da 
Estrutura Sendai da UNISDR, apontou para a enorme oportunidade para o 
desenvolvimento urbano se tornar mais sensível ao risco nos próximos 30 anos, com o 
número de pessoas que vivem em cidades a duplicar de 3,5 bilhões para 7 bilhões.  
 
"É muito importante que os municípios e o governo local tenham planos de ação de 
RRD para garantir o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Se este não for o 
caso, continuaremos a construir o estoque de risco de desastres à medida que as 
cidades crescem ", disse Mena.  
 
Honiara, Ilhas Salomão, é o município mais pequeno presente. Town Clerk, Charles 
Kelly, disse que o workshop é uma excelente oportunidade para trocar experiências.  
 
"Somos uma pequena capital de um pequeno Estado insular em desenvolvimento 
(SIDS) no Pacífico, mas com muita experiência para compartilhar. Ao mesmo tempo, é 
muito útil para nós ouvir de outras cidades e refletir sobre como podemos usar essas 
experiências para tornar Honiara mais resistente a desastres ", disse Kelly.  
 
Khartoum, no Sudão, é uma das maiores cidades envolvidas no programa. O Sr. Bushra 
Ahmed, da RRC e Departamento de Mudanças Climáticas da cidade, disse: "Um melhor 
planejamento é vital para aumentar a resiliência de Cartum. Usaremos o aprendizado 
desta reunião - particularmente em termos de gerenciamento de dados de perda de 
desastres - para o benefício da nossa própria cidade e de outros no Sudão ".  
 
O programa é apoiado pela Comissão Europeia. As 20 cidades que participam são: 
Kampala, Uganda; Dire-Dawa, Etiópia; Kisumu, Quênia; Yaounde, Camarões; Praia, 
Cabo Verde; Cartum, Sudão; Ismaliya Governorate, Egito; Nablus, Estado da 
Palestina; Nouakchott, Mauritânia; Honiara, Ilhas Salomão; Ulaanbaatar, 
Mongólia; Cidade de Katmandu, Nepal; Dhaka North City Corporation, 
Bangladesh; Cilacap Regency, Indonésia; Mawlamyine, Myanmar; Tegucigalpa, 
Honduras; Guayaquil, Equador; San Juan de Lurigancho, Peru; Cidade da Guatemala, 
Guatemala; e Santo Domingo Esto, República Dominicana.  
 
O desenvolvimento dos planos de ação da RRC da cidade contribui para a consecução 
do objetivo mais imediato do Quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres, 
que estabelece um prazo de 2020 para o desenvolvimento de estratégias locais e 
nacionais de redução de risco de desastres.  
 
O Treinamento de formadores para tornar as cidades mais resilientes: desenvolvendo 
e implementando um workshop de planos de ação de redução de risco de desastre 
está ocorrendo no Instituto de Educação e Treinamento Global da UNISDR (GETI), 



Incheon, República da Coréia.  
 
O GETI da UNISDR é apoiado pelo Ministério do Interior e Segurança e pela Cidade de 
Incheon. 
Encontro: 

23 de janeiro de 2018 
Fontes: 

• Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNISDR) 
• Escritório da UNISDR para o Nordeste da Ásia e Instituto Global de Educação e 

Treinamento para Redução do Risco de Desastres em Incheon (UNISDR ONEA-
GETI) 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/56725 

 

Projeto de haitianos e brasileiros auxilia construção de 
moradias em locais vulneráveis a desastres 

Um dos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é tornar 
cidades e comunidades sustentáveis. Isso inclui diminuir impactos causados ao meio 
ambiente e facilitar o acesso à habitação segura e adequada. 

Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), alunos e professores desenvolveram 
um projeto para simplificar a construção de moradias, escolas e hospitais em locais 
que sofreram e que são vulneráveis a desastres naturais. 

Utilizando um sistema de mutirão composto por pessoas das localidades afetadas, o 
‘Solução Habitacional Simples’ (SHS) utiliza recursos naturais disponíveis para 
desenvolver construções com baixo custo e impacto ambiental reduzido. 

A iniciativa é um projeto de extensão da UFRJ e conta com uma equipe multidisciplinar 
de cerca de 100 alunos de diversos cursos. Seus três eixos são: engenharia e 
arquitetura; tecnologia da construção; e administração de mutirões. 

Coordenador do projeto, o professor Leandro Torres explica que todo o programa foi 
pensado para atuar em condições de desastre. As máquinas utilizadas para a 
prensagem dos tijolos, por exemplo, são manuais para que não seja necessário o uso 
da eletricidade. 

O material de apoio para aplicação do projeto está sendo traduzido para quatro 
idiomas e ficará disponível no site do SHS. Seus usuários diretos serão assistentes 
técnicos, como engenheiros e arquitetos, que possuem a opção de utilizar 
gratuitamente o conteúdo do projeto em apoio a seu trabalho junto às comunidades 
afetadas. 



“Você também pode capacitar aquelas pessoas que não dominam tanto habilidades 
construtivas. E aí o mutirão ganha um significado a mais: o de qualificar 
profissionalmente as pessoas da comunidade, ampliando possibilidades de geração de 
trabalho e renda deste grupo em um momento futuro”, afirma o pesquisador 
brasileiro. 

O projeto, que nasceu no curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica, será aplicado 
na comunidade haitiana Don de L’Amitié – a cerca de 50km da capital Porto Príncipe – 
em outubro de 2018. A iniciativa acontece dois anos após a passagem do furacão 
Matthew, que devastou cerca de 30% do país. 

“A ideia é simples. É você proporcionar o melhor para essas pessoas da comunidade e, 
além do mais, mostrar para outras comunidades o que é possível fazer dentro de um 
planejamento. Você potencializa os esforços das pessoas e usa os recursos que nós 
temos”, diz o engenheiro Jac-Ssone Alerte, que nasceu na comunidade e é um dos 
responsáveis por levar o projeto para o Haiti. 

Saiba mais sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 – “Tornar as 
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”  

O email do projeto é o shs@poli.ufrj.br. 

FONTE: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/ 
 

 
 

Guiné-Bissau: insegurança alimentar em zonas rurais cai 
10% em 2016-2017 
 

A Guiné-Bissau começou 2018 com avanços na luta contra a fome. O sistema de 
monitoramento nutricional do país indicou que a insegurança alimentar entre a 
população rural passou de 30,6% ao final de 2016 para 20% em outubro de 2017. A 
queda teria sido motivada sobretudo pelo aumento no preço da castanha-de-caju, um 
dos principais produtos agrícolas do país. 

A Guiné-Bissau começou 2018 com avanços na luta contra a fome. O sistema de 
monitoramento nutricional do país indicou que a insegurança alimentar entre a 
população rural passou de 30,6% ao final de 2016 para 20% em outubro de 2017. A 
queda teria sido motivada sobretudo pelo aumento no preço da castanha-de-caju, um 
dos principais produtos agrícolas do país. Autoridades alertam, porém, que novas 
flutuações do valor da commoditie podem reverter conquistas. 

O Sistema nacional de Monitoramento da Segurança Alimentar e Nutricional aponta 
ainda que enchentes ocorridas em 53 comunidades no segundo semestre de 2017 
poderão afetar os recursos da população para comprar comida. Estimativas indicam 



que 38 mil toneladas de arroz teriam sido perdidas com as chuvas. O montante 
equivale a 87% da produção de arroz das áreas atingidas e a 23% de toda a produção 
da Guiné-Bissau. 

Os cálculos do sistema público de acompanhamento foram feitos a partir de 
entrevistas com 3,9 mil famílias em zonas rurais, em todas as oito regiões do país. Os 
dados de 2017 foram coletados em outubro, ao passo que os de 2016 foram 
recolhidos em setembro. 

O levantamento indica ainda que apenas 4,7% das crianças de seis meses a dois anos 
de idade recebem uma dieta mínima adequada. Das crianças atendidas pelo Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), 10% receberam alimentação adequada. 

A Guiné-Bissau é um dos países prioritários do programa de cooperação Sul-Sul entre 
o Brasil e o PMA, que se uniram para promover políticas de segurança alimentar por 
meio do Centro de Excelência contra a Fome. 

FONTE:http://centrodeexcelencia.org.br/en/food-insecurity-decreases-guinea-bissau/ 
 

 
 

ONU e América Latina discutem estratégias de pesca 
continental e aquicultura para 2018-2019 

Delegações de países da América Latina e do Caribe reuniram-se nesta semana com a 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para 
discutir o futuro da pesca continental e da aquicultura na região. Encontro definiu 
estratégias para os próximos dois anos da comissão da FAO sobre o tema. Embora 
tenha crescido nos últimos 50 anos, a pesca continental em território latino-americano 
representa apenas 5,12% da captura a nível mundial. 

O organismo especializado da FAO foi criado em 1976 para promover o uso racional de 
recursos pesqueiros continentais, dando assistência aos governos em medidas de 
manejo e apoiando o desenvolvimento da aquicultura. A comissão atua em todas as 
águas continentais da América Latina, Jamaica e Suriname. 

Encerrada nesta quarta-feira (24), a reunião promoveu um workshop para fortalecer 
os sistemas de monitoramento, controle e vigilância em países da região. O objetivo da 
capacitação era garantir a sustentabilidade da pesca artesanal. 

Representantes dos Estados-membros também discutiram os atuais desafios da pesca 
continental e a necessidade de reformular a Rede de Aquicultura das Américas. Além 
de definir um plano de ação para o biênio 2018-2019, o encontro também elencou 
recomendações para a próxima Conferência Regional da FAO na América Latina e no 
Caribe, que acontece em março deste ano. 



A pesca continental é considerada pela FAO uma atividade com importantes 
contribuições para a economia de muitos países da região. Setor gera emprego, renda 
e oferta de alimentos. Segundo a agência da ONU, prática é especialmente importante 
para a segurança alimentar e para os meios de subsistência das grandes populações 
rurais ribeirinhas, que vivem em torno de rios e lagos. 

FONTE:http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1098466/ 

FONTE:http://www.fao.org/americas/copescaalc/es/ 
 

 
 

Comitê seleto sobre a resposta e preparação para o 
furacão: relatório final 
Este relatório foi produzido pela Casa da Flórida de representantes Select Committee 
on Furacão preparação e de resposta. Ele fornece uma visão geral dos eventos 
durante furacões Irma e Maria em 2017 e descreve o papel e as atividades do comitê 
restrito de outubro de 2017 a janeiro de 2018. O relatório também oferece um resumo 
das recomendações sobre as populações vulneráveis nos cuidados de saúde e 
instalações residenciais, abrigo , a rede elétrica, recuperação ...  
 

FONTE:https://www.myfloridahouse.gov/Sections/Documents/loaddoc.aspx?PublicationType=Committees&Co

mmitteeId=2978&Session=2018&DocumentType=General%20Publications&FileName=SCHRP%20-

%20Final%20Report%20online.pdf 

 

 

 

 

Plano Estratégico INEE 

O INEE desenvolveu o Plano Estratégico 2015-2017 através de um processo altamente 
consultivo, de um ano, envolvendo seus diversos membros e parceiros estratégicos 
para definir a direção da rede. Como comunidade de prática, o INEE procura promover 
o campo em rápida evolução do EiE e atender aos direitos, necessidades e aspirações 
educacionais das pessoas afetadas por desastres, conflitos, crises e outras situações de 
adversidade. O Plano Estratégico INEE 2015-2017 representa nosso plano coletivo para 
alcançar o objetivo da rede:  

Para permitir uma educação de qualidade, segura e relevante para todos em 

situações de emergência e crise através da prevenção, preparação, resposta e 

recuperação. 

A INEE acredita que este objetivo pode ser alcançado através do foco nas seguintes 
quatro prioridades estratégicas no contexto de emergências, crise crônica e 
reconstrução:  



• Prioridade Estratégica 1 : Servir como líder global de advocacia e pensamento, 

promovendo educação para todos e em todas as circunstâncias.  
• Prioridade Estratégica 2 : Promover o fortalecimento da base de evidências através 

de parcerias que informam pesquisas, políticas e práticas em contextos 

humanitários e de desenvolvimento.  
• Prioridade estratégica 3 : aumentar a disponibilidade e a acessibilidade de 

conhecimentos e informações que se baseiem e melhorem as capacidades de 

educação para todos.  
• Prioridade estratégica 4 : promover uma participação engajada, inclusiva e 

diversificada e criar parcerias estratégicas para alcançar todas as outras prioridades 

estratégicas.  

Em todo o seu trabalho, o INEE emprega abordagens colaborativas, consensuais e 
interagências. A INEE apoia seus membros de forma coletiva e individual, através de 
suas principais funções de: construção de comunidades , convocação , gerenciamento 

de conhecimento , ampliação e defesa , facilitação e aprendizado e fornecimento . Ao 
longo dos três anos deste plano, essas funções de rede orientarão a identificação e 
priorização.das.atividades.da.rede.  
  
Os desafios para atingir nosso objetivo são variados e complexos; eles não podem ser 
resolvidos através de um caminho linear predefinido, mas exigem criatividade, 
colaboração e aproveitando nossas forças coletivas. Convidamos você a baixar e ler 
o documento do Plano estratégico INEE 2015-2017 e considerar como você e sua 
organização contribuirão para cada uma das prioridades. 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_Strategic_Plan_2015-

2017_Final_PT_LowRes.pdf 

 

Brasil tem condições de reduzir até 48% das emissões 
até 2050, de acordo com ONU Meio Ambiente e governo 

O dado é do estudo “Trajetórias de mitigação e instrumentos de políticas públicas para 

o alcance das metas brasileiras no Acordo de Paris”, uma das publicações que será 
lançada hoje, 24, pela ONU Meio Ambiente e Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), em Brasília. O evento marca a conclusão de um 
projeto de cinco anos tocado pelas duas instituições, que procurou identificar as 
opções de redução de emissões de gases de efeito estufa no país, assim como seus 
impactos na economia nacional. 

A mudança do clima é um dos maiores desafios do nosso tempo, gerando impactos 
ambientais que vão desde enchentes e grandes secas a desequilíbrios da 
biodiversidade e consequências graves para a saúde humana. Nos últimos anos, o 
assunto tem reunido governos, empresas, terceiro setor e academia na busca de 



soluções para evitar o aquecimento do planeta e, ao mesmo tempo, combater futuras 
mudanças e se adaptar àquelas já irreversíveis. 

Nesse contexto, o Brasil desenvolve uma série de ações a nível nacional, entre elas o 
projeto “Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-
Chave do Brasil”, que analisou de que forma os principais setores nacionais como 
indústria, energia, transportes, domicílio, serviços, agricultura, florestas, gestão de 
resíduos, entre outros, podem ser peças fundamentais para o alcance das metas do 
Acordo de Paris no Brasil. 

Com informações para viabilizar uma economia de baixo carbono no país, a pesquisa e 
suas publicações têm o objetivo de auxiliar atores centrais do governo brasileiro na 
tomada de decisão ao estimar os potenciais e os custos de abatimento das emissões. 
Denise Hamú, representante da ONU Meio Ambiente, destacou: “O projeto é 
inovador. Diminui a distância entre governo, setor privado e academia, trazendo mais 
homogeneidade nos dados e informações sobre o tema no país, além de ser uma 
oportunidade ímpar para engajar os representantes dos ministérios em discussões 
especializadas e assim contribuir diretamente na formulação de políticas públicas 
sobre mudanças do clima”. 

Os documentos trazem subsídios para apoiar o governo no desenvolvimento de uma 
estratégia de implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), no 
âmbito do Acordo de Paris, e apontam o papel que cada setor econômico pode 
desempenhar para garantir o cumprimento das metas de emissões até 2030. A análise 
mostra, por exemplo, que serão necessários investimentos anuais de R$2,2 bilhões a 
R$15,4 bilhões para mitigar as emissões nacionais e que, assim, seria possível reduzir 
quase 50% das emissões até 2050. 

Para o Dr. Márcio Rojas, Coordenador-Geral do Clima no MCTIC: “O Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações cumpre de forma exemplar sua 
atribuição de oferecer à sociedade brasileira nada menos do que o estado da arte em 
conhecimento científico, tornando real a possibilidade de desempenhar uma reflexão 
genuinamente qualificada e de formular políticas baseadas em evidência”, declarou. 

Sobre a ONU Meio Ambiente 

A ONU Meio Ambiente é a principal voz global em temas ambientais. Ela promove 
liderança e encoraja parcerias para cuidar do meio ambiente, inspirando, informando e 
capacitando nações e pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida sem 
comprometer a das futuras gerações. A ONU Meio Ambiente trabalha com governos, 
com o setor privado, com a sociedade civil e com outras instituições das Nações Unidas 
e organizações internacionais pelo mundo. 

Para imprensa, contatar: ONU Meio Ambiente, comunicacao@pnuma.org 

FONTE:http://sirene.mcti.gov.br/documents/1686653/2098519/Trajetorias-Ebook-b_final.pdf/29c11698-b71d-

4009-850c-a162090e1108 



 

A mudança climática é real e está acontecendo em todo 

o mundo. Mas você pode ajudar! 

VÍDEO: Como você pode lutar contra a mudança climática? 
FONTE:https://nacoesunidas.org/video-como-voce-pode-lutar-contra-a-mudanca-

climatica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

 

2017 Estado do clima global 

Organização Meteorológica Mundial 
FONTE:https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=zA4O1aUrFIo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

FONTE:http://sipdc2018.com.br/ 

 

 

Conferência sobre diversidade em desastres 

Todos os anos, pessoas e comunidades em toda a Austrália são afetadas por 
emergências e desastres naturais. A conferência Diversity in Disaster, que será 
realizada em Melbourne, Austrália, de 17 a 18 de abril, reunirá profissionais e 
pesquisadores australianos e internacionais de serviços de emergência para ajudar a 
construir um entendimento em torno dos riscos e vulnerabilidades únicos que muitas 
pessoas enfrentam durante um desastre natural.  

Ouvir de pessoas que experimentaram de primeira mão os impactos de desastres 
naturais e aprender sobre como as pessoas de comunidades diversas, marginalizadas e 



sub-representadas experimentam desastres e os desafios únicos que afetam a 
capacidade de resposta e recuperação. 

No coração de Diversity in Disaster é a oportunidade de explorar os pontos fortes e as 
necessidades de pessoas de diferentes origens. Ao participar, você pode explorar a 
preparação, resposta, alívio e recuperação para diversas comunidades e se juntar a 
outras pessoas comprometidas com o gerenciamento de emergência inclusivo e 
efetivo. As inscrições agora estão abertas. 

Apoiado por -  A Diversidade na conferência de desastres é uma iniciativa do género e 
Desastres Pod (Saúde da Mulher No Norte, Saúde Feminina Goulburn Nordeste e 
Universidade Iniciativa de resistência às catástrofes Monash), o Conselho vitoriana de 
Serviços Sociais e Resilient Melbourne. Esta conferência é financiada pelo governo 
australiano em parceria com o governo vitoriano no âmbito do Acordo Nacional de 
Parceria para a Resiliência Nacional de Desastres. 

FONTE:https://www.diversityindisaster.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 


